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– JURIDISK SPALTE –

Bakgrunn: 
Hjelpetiltak har som formål å bidra til 

positiv endring hos barnet og ivareta 

dets behov. Det er ulike kategorier 

hjelpetiltak barnevernloven opererer 

med: Tiltak som avlaster familier som 

opplever store belastninger i hver-

dagen, veiledningstiltak for å styrke 

foreldrenes omsorgsevne, og kontroll- 

tiltak som tilsyn og urinprøver. 

Plassering i fosterhjem eller institu-

sjon som hjelpetiltak skal bare benyt- 

tes der andre tiltak ikke hjelper. 

Departementets forslag til ny barne- 

vernlov viderefører bruk av foster-

hjem som et frivillig hjelpetiltak. 

Hva er forskjellen på frivillig og 
tvungen plassering av barn i 
fosterhjem? 
En frivillig plassering er hjemlet i barne- 

vernloven 4-4, og er basert på sam- 

tykke fra barnets foreldre. Det forelig-

ger altså ikke vedtak fra Fylkesnemnda 

for barnevern og sosiale saker i slike 

tilfeller som grunnlag for plasseringen. 

Foreldrene bevarer fortsatt omsorgen 

for barnet når barnet plasseres i 

fosterhjem. Fosterforeldrene utøver 

dermed den daglige omsorgen for 

barnet på vegne av foreldrene. Siden 

omsorgen beholdes, kan foreldrene 

når som helst trekke samtykket og 

kreve å få barnet tilbake. 

En omsorgsovertagelse er et vidt- 

gående inngrep i både barn og forel- 

dres rett til familieliv, og det stilles 

derfor strenge krav for et slikt inn- 

grep. Det forutsetter vedtak av fylkes- 

nemnda. Som følge av vedtaket, vil 

omsorgen for barnet da bli overtatt 

av barneverntjenesten, og fosterhjem- 

met utfører den daglige omsorgen 

på oppdrag for barneverntjenesten. 

Hva er vilkårene for frivillig 
plassering i fosterhjem? 
Reglene fremgår av barnevernloven 

§4-4. Barnevernloven fastslår at når 

barnet på grunn av forholdene i hjem- 

met eller av andre grunner har særlig 

behov for det, så skal barnevern-

tjenesten sørge for å sette i verk hjelpe- 

tiltak for barnet og familien. Med sær- 

lig behov menes at hjelpebehovet må 

være større enn det som er vanlig for 

de fleste andre barn. Dersom behov- 

ene ikke kan løses gjennom andre 

hjelpetiltak, kan barneverntjenesten 

formidle plass i fosterhjem som hjelpe- 

tiltak, forutsatt at det foreligger sam- 

tykke. 

Frivilligheten for barnets foreldre 

er ikke alltid reell. Dersom foreldrene 

ikke samtykker til hjelpetiltaket, kan 

konsekvensen bli at barneverntjenes- 

ten i stedet fremmer begjæring om 

omsorgsovertagelse, dersom den 

anser at vilkårene for dette foreligger. 

Det er likevel ikke gitt at vilkårene for 

omsorgsovertakelse er oppfylt selv 

om vilkårene for en frivillig plassering 

er til stede.

Frivillig plassering er hovedsakelig 

ment brukt der foreldre har kortvarige 

og forbigående problemer. Slik plasse- 

ring kan være til beste både for barnet 

og dets foreldre. Dersom det forut-

settes at foreldrene i lengre tid ikke 

vil kunne gi barnet forsvarlig omsorg, 

bør det likevel vurderes om det med 

en gang skal vedtas at barneverntjenes- 

ten skal overta omsorgen for barnet 

gjennom å fremme sak for fylkes-

nemnda fremfor frivillig plassering. 

Barnets medvirkning
Dersom barnet er over 15 år, må også 

barnet samtykke til tiltaket. Barn som 

er syv år og yngre barn som er i stand 

til å danne seg egne standpunkter, 

skal informeres og gis anledning til å 

uttale seg før det tas avgjørelser i 

saken, jf barnevernloven 6-3. 

Foreldrenes samtykke gjelder flere 
forhold
I og med at det er foreldrene som 

fortsatt har omsorgen, må det være 

utstrakt enighet med foreldrene om 

mange viktige spørsmål. Det må ikke 

bare være enighet mellom foreldre 

og barneverntjenesten om selve plas- 

seringen, men også om innholdet i 

Frivillig plassering i fosterhjem 
 En rekke barn er plassert i fosterhjem som et frivillig hjelpe- 

tiltak. Fosterforeldre er ikke alltid klar over hva som er det 

juridiske grunnlaget for barnets plassering hos dem, om 

det er en frivillig plassering eller et vedtak i fylkesnemnda. 

Forskjellen har betydning for fosterhjemmet, foreldre og 

barnet. Her skal vi se litt nærmere på frivillige plasseringer. 

– JURIDISK SPALTE –

|  Dette er Fosterhjemskontakts juridiske spalte der 

advokat Marianne Oftedahl  tar opp barnevernfaglige 

spørsmål. Marianne Oftedahl er  ansatt i Norsk 

Fosterhjemsforening som advokat og faglig ansvarlig.
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Frivillig plassering i fosterhjem 

– JURIDISK SPALTE –

plasseringen, som for eksempel: spørs- 

målet om barnet skal gå i barnehage, 

skal foreldrene dekke utgifter til barnet, 

hva slags samvær skal det være med 

foreldrene i denne perioden, hvilket 

fosterhjem barnet skal bo i. 

Betydning for fosterhjemmet 
hvilken plassering det er
Som nevnt kan foreldrene når som 

helst trekke tilbake samtykket og kreve 

barnet tilbake. Dersom det er enighet 

om at barnet skal flytte hjem, vil et 

barn som er plassert som et frivillig 

hjelpetiltak kunne flyttes hjem med 

en gang. Et barn som derimot er plas- 

sert basert på et vedtak om omsorgs-

overtagelse, kan ikke bare flyttes til- 

bake. Her er det fylkesnemnda som 

behandler spørsmålet om tilbakefø-

ring som en egen sak, og treffer ved- 

tak om dette.

Det kan bidra til usikkerhet for 

fosterhjemmet og barnet at plasse-

ringen beror på om samtykke trekkes 

tilbake eller ikke, og dette kan med- 

føre at fosterhjemmets situasjon blir 

mer krevende. For å skape ro og av- 

klarte forhold, krever dette et avklart 

samarbeid mellom barneverntjeneste, 

foreldre og fosterforeldre. Barnevern-

tjenesten må ivareta fosterhjemmet 

og barnet slik at stabilitet ivaretas. 

Hva slags regler gjelder for 
plasseringen? 
Blir barnet plassert i fosterhjemmet 

som et frivillig hjelpetiltak, gjelder de 

samme reglene for disse fosterhjem- 

mene som for fosterhjem som benyt- 

tes etter omsorgsovertagelse, jf 4-22 

og forskrift om fosterhjem hvor det 

fremgår at fosterhjemsavtalen skal 

benyttes så langt den passer. Foster- 

hjemmet skal motta vanlig utgiftsdek- 

ning og fosterhjemsgodtgjørelse 

uavhengig av om det er en foster-

hjemsgodtgjørelse basert på frivillig 

tiltak eller omsorgsplassering.  

Fosterhjemmet skal godkjennes av 

barneverntjenesten og de alminnelige 

godkjennings- og tilsynsrutiner skal 

følges. 

Flytteforbud og 
omsorgsovertagelse 
Selv om foreldre kan trekke sitt sam- 

tykke tilbake, betyr ikke det nødven-

digvis at barnet må flytte med en gang. 

For å hindre et brått oppbrudd fra et 

tilvant miljø, kan fylkesnemnda treffe 

vedtak om at barnet i en periode på 

opptil tre måneder ikke skal flyttes. 

Formålet med et slikt flytteforbud er å 

ivareta en mykere overgang for barnet 

og tilrettelegge for skånsom flytting. 

I enkelte tilfeller kan situasjonen 

være slik at barneverntjenesten mener 

at barnet kan utsettes for omsorgs-

svikt dersom det flytter tilbake til forel- 

drene. I slike tilfeller kan det vedtas 

omsorgsovertagelse av barnet der- 

som fylkesnemnda anser vilkårene å 

foreligge for dette. 

Selv om vilkår for omsorgsoveta-

gelse ikke er til stede etter barnevern- 

loven § 4-12, kan det treffes vedtak om 

omsorgsovertagelse dersom plasse-

ringen har vart i mer enn to år, og 

barnet har fått slik tilknytning til men- 

nesker og miljø der det er, at det etter 

en samlet vurdering må antas at flyt- 

tingen kan føre til alvorlige problemer 

for barnet. 

Dette viderefører departementet i 

sitt forslag til ny barnevernlov. 

“I og med at det er foreldrene som fortsatt har  
omsorgen, må det være utstrakt enighet med  
foreldrene om mange viktige spørsmål. „

En omsorgsovertagelse er et vidtgående inngrep i både barn og foreldres rett til familieliv, og det 

stilles derfor strenge krav for et slikt inngrep. 


